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O que eu chamo de Picareta:

Aqueles que oferecem algo como 
“tratamento”, mas este algo não possui 
evidência e isto não é esclarecido por este 
proponente.



O prêmio está 
acumulado em 65 
milhões de reais

Vendo meu 
bilhete por 1 
milhão



Se você usa 
tratamentos 
alternativos, 
deveria comprar





Então tudo o que não está 
testado e verificado, 
assumimos que NÃO FUNCIONA 
e é POTENCIALMENTE 
PREJUDICIAL



A ciência básica nos diz 
o que “faz sentido”, 
isto é tem 
“Plausibilidade”



Quando uma coisa tem plausibilidade, 
tem uma probabilidade aproximada 
de 0,0001 de funcionar – portanto 
também assumimos que não funciona 
– MAS O TESTAMOS – a cada 10.000 
testados (aprox.) 1 funciona



Divisão aleatória
Medicamento

Placebo

Comparação

• Cegamento
• Controle de variáveis
• Amostra
• Ausência de conflito de interesses
• Divisão aleatória
• Resultado significativo



Estratégia 1 para o engano:

Propondo intervenções sem pé nem cabeça, que não foram e não serão testadas, 
porque não possuem “Plausibilidade”. 

Exemplos:

Homeopatia
Ozonioterapia
MMS

“Mas cadê o estudo que prova que não funciona?”



Estratégia 2 para o engano:
Propondo intervenções que possuem “Plausibilidade”, mas não 
“Probabilidade”, porque não foram testadas ou foram testadas e não 
funcionaram:

Exemplos:

Omega 3 (testado sem efetividade)
Suplementos  (diversos já testados sem efetividade)
Dietas  (testado sem efetividade)
DIR-Floortime  (testado sem efetividade)
Sunrise (não é testado por falta de parâmetros objetivos)
Padovan (nunca testado)
Comunicação Facilitada  (testado s/ efetividade – altamente nocivo)
Glenn Doman (Síndrome de Down) (testado sem efetividade e 
plausibilidade descartada)



Estratégia 3 para o engano:
Utilização de expressões técnicas, mas sem sentido de efetividade.
Ao invés de apresentar os estudos de efetividade da intervenção, descreve os 
processos que supostamente ocorreriam com ela.

Exemplos:

“Cortar o glúten elimina os processos inflamatórios do intestino, mais permeável, da 
pessoa com autismo!”

“Tempo de brincadeira de chão proporciona uma reconexão emocional entre mãe e 
filho!”

“Óleo Essencial X atua no sistema Y melhorando N coisa!”



Estratégia 4 para o engano:
• “Ninguém está dizendo que cura, mas que ajuda, ajuda!”

• “Então o bom é encher de tarja preta e açúcar né?”

• “Cada pessoa é diferente, então tem que ver com cada criança”

• “Você é vendedor de ABA, por isso fala essas coisas!”

• “Isso é pesquisa financiada pela indústria farmacêutica!”

• “Tenho inúmeros depoimentos de que funciona sim!”



3 caminhos para os enganos por 
depoimentos:

1. A falsificação do depoimento;
2. O depoimento de uma melhora que não ocorreu;
3. O depoimento que atribui a melhora a algo 

inefetivo;



Aceitar este critério é 
considerar introduzir água 
sanitária no ânus das pessoas 
com Autismo (MMS)



“Apostar” em um tratamento é 
perder algo muito mais 
relevante do que a Mega Sena, 
o tempo de uma pessoa com 
Autismo



Questões?

             lucelmolacerda@gmail.com

             Luna ABA

             Página: prof.lucelmo

             @lucelmo.lacerda


